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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 
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empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – O PAPEL DA SEGURANÇA PÚBLICA  

 
     “A melhor segurança pública ainda é a boa educação 

 e a excelente saúde”. 

Diego Marcel Gomes de Souza 

  

Segundo Salineiro (2016) a função da segurança pública é conter a 

criminalidade, mas para se ter a manutenção necessária da sociedade, não 

consiste em apenas o dever legal do Estado, mas também a responsabilidade 

de todos para manter uma boa sociedade. Quando se tem uma sociedade com 

insegurança social como um sentimento compartilhado, não se trata apenas de 

uma qualidade de vida, mas também da saúde mental de todos. 

 No Brasil, a segurança pública é uma infeliz decadência, que vem 

ocorrendo de maneira crônica, histórica, e agravada ao longo de décadas, e de 

negligência e má gestão da máquina pública. Atualmente o Brasil é o país com 

maior índice de homicídios anuais do mundo, segundo dados feitos pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde). O que é consequência de anos de políticas 

públicas que não mudaram em nada na sociedade, e também pela insuficiência 

e de recursos insuficientes, para poder treinar e criar policiais mais 

qualificados. A segurança pública tem de ser responsabilidade geral, e deve 

fazer parte do pacto social que dá origem a uma força política pública. 

 

 

  

 

 

 

 De acordo com Salineiro (2016) não é tão simples achar de maneira fácil 

uma parte inspiradora dentro de um texto legal. Sobretudo, quando se é escrito 

no século XX, uma era da objetividade absoluta e seca, mas ainda sim na 

Constituição tem seus bons tempos. E também, os legisladores afirmam que, a 

 A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos [...]” (Brasil, 1988). É assim que se inicia o art.144 da Constituição Federal 
de 1988.  (Salineiro, pág. 27, 2016). 



 
 

Página |09  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

segurança pública não se trata apenas do dever do Estado e um dos direitos, 

mas também é a na responsabilidade. 

 Salineiro (2016) diz que a sociedade, composta pelos cidadãos, 

trabalhadores contribuintes e eleitores, e deixa conectados diretamente na 

manutenção da segurança e também da defesa social, o que deixa em todos, 

independentemente de sua posição social, ou que se possa dar exceções, com 

uma infelicidade, todos têm um rastro de sangue em nas mãos. E para dar uma 

solução ao problema, se necessita que trabalhem juntos, é necessário se unir e 

enfrentar o problema, deve-se buscar soluções para ele, e assim garantir a 

segurança de não apenas filhos, mas dos filhos de seus vizinhos, ou de seus 

próprios vizinhos, e também de pessoas das quais  nunca entrem ou conhecem 

em toda a vida, para que assim se possa ter uma sociedade mais segura e 

organizada. 

 Segundo Salineiro (2016) a diferença entre segurança pública e paz 

social é; Defesa Social se trata de um todo de ferramentas públicas privadas, 

tendo um único objetivo de garantir a paz social. A Segurança Pública faz parte 

juntamente desse todo, sendo parte de uma série de processos jurídicos e 

sociais, criados para a manutenção da ordem pública, para garantir a livre 

prática de direitos individuais e coletivos, que seriam assegurados na 

Constituição e proteção a favor do meio ambiente, sendo contra, calamidades, 

e desastres ambientais, seguindo de acordo com Xavier (2008, p.43). 

 Os manuais de técnicas policiais e jurídicas definem a segurança pública 

como uma condição concreta que o indivíduo alcança quando o Estado legal 

proporciona garantia e preservação de seus direitos e liberdade individuais, 

como o de propriedade, o de locomoção, o de proteção contra o crime em 

todas as suas formas. (Salineiro. pág. 27;28, 2016). 
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                 UNIDADE II – A ATUAÇÃO DAS LEIS CONTRA O CRIME 

 

 Segundo Salineiro (2016) o atual momento em que encontram, é tão 

crítico e calamitoso, que a criminalidade não se preocupa em dar mais 

apresentações. E não é necessário muito esforço, para explicar a uma pessoa 

que o Brasil, infelizmente, é um país inseguro, com esforços públicos 

ineficazes, e com políticas inexpressivas, etc. 

 Sem se falar da falta de infraestrutura para com as forças policiais, 

homens e mulheres que talvez tenham recebido um horrível treinamento, para 

irem e arriscarem suas vidas nas ruas e favelas, muitos com família e filhos os 

esperando em casa. Os problemas que se encontram no Brasil são os 

seguintes: falta de infraestrutura, ter um melhor plano de carreira, um melhor 

sistema jurídico que não é pautado pela impunidade, melhor especialização da 

polícia, e a indispensável reforma do sistema penitenciário. 

 Para Salineiro (2016) dados feitos recentemente, o Brasil se mostra ser 

o sétimo país, em escala global, com maiores índices de mortes por homicídios 

dolosos, ficando atrás apenas de El Salvador, Guatemala, Trinidad, Tobago, 

Colômbia, Venezuela e Guadalupe. Parte destes países se encontram em meio 

à guerrilha e ao caos da política, ou se encontram sendo muito pequenos, para 

poder constar em um panorama como esse, sendo desacompanhados de um 

enorme asterisco. 

 Salineiro (2016) mostra um destes exemplos como é Guadalupe, que se 

trata de uma ilha da Caribe, que se encontra sendo governada pela bandeira 

francesa, que é um departamento ultramarino, como a Martinica. E que tem 

apenas, 400 mil habitantes, uma população que poderia ser comparada com 

Jundiaí em São Paulo, Brasil. 

 Em suma, se percebe que o maior problema que se encontra em todos 

os países citados anteriormente, é a falta de infraestrutura política e social. 

Segundo pesquisadores, um dos melhores meios para se concertar estes 

segmentos problemáticos, é a educação, já que estes homicídios, corrupções, 
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fraudes e etc., ocorrem em decorrência da cultura, e não se muda a cultura de 

uma nação com violência, ameaças e tentativas de controle, mas sim com a 

educação. Porque, se a partir de agora começar a ensinar a seus filhos e filhos 

de seus vizinhos o ato de aprender a Educação Moral e Cívica, os filhos de 

seus filhos também irão aprender a agir desta maneira. Então se ensinar uma 

cultura diferente às novas gerações que estão vindo, eles ensinaram isso aos 

seus filhos, que ensinam a seus netos, e assim se cria uma nova sociedade, 

sem mentiras corrupções, ou qualquer outro segmento.     

2.1. RESPONSABILIDADE E CONFIANÇA 
 

 Segundo Salineiro (2016) o significado de responsabilidade é de assumir 

o fato de algo que será feito ou que talvez já tenha ocorrido, tanto de seus atos 

como os de outras pessoas com quem esteja envolvido. Tendo como exemplo 

de responsabilidade dito por Salineiro (2016), dentro da segurança pública, 

como os Programas de Policiamento Modular de Curitiba, em meados dos 

anos de 1980, e as atuais Bases Comunitárias de Segurança, colocadas em 

São Paulo, são exemplos de responsabilidade e segurança com a população. 

Agora um exemplo de confiança, são as experiências realizadas pelo Japão e o 

Canadá, que reafirmam o envolvimento comunitário real com a manutenção e 

cuidado da segurança em cada localidade, que é firmado um relacionamento 

entre os policiais/agentes e a população, o que é isso senão a confiança entre 

dois grupos, que se pode dizer, são totalmente    diferentes. 

 Quando se tem tal relação entre dois grupos (povo e polícia), o controle 

situacional a olhos vistos aumenta, e assim também consegue se tirar a 

pressão e o medo que criminosos e possíveis máfias infligem sobre o povo. 

Fazendo com que assim o trabalho do policial também perca uma visão ruim, e 

que assim se possa criar um trabalho de prevenção, sendo mais eficaz e com 

menos danos colaterais. 
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2.2. POLÍCIA E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
 
 Segundo Salineiro (2016) a função da polícia em meio aos direitos 

humanos, é de criar uma gestão de segurança encima do crime, narcotráfico, 

grupos criminosos que vivem em favelas, que tiram garotos menores de idade 

de suas mães, para fazerem parte do mundo do crime, todos estes que 

ameaçam e afligem a população. Sem se contar a violência urbana, que 

engloba a violência doméstica contra a mulher/criança e adolescente. Segundo 

a revista britânica The Economist, o Brasil é considerado uma “democracia 

imperfeita”, mas se pode dizer, o país é bem avaliado quando se trata de 

“processo eleitoral e pluralismo", em contrapartida, é mal avaliado quando se 

aborda os quesitos como, “funcionamento do governo”, “participação política” e 

a “cultura política”, que também influência sobre o povo, sobre o que são, e o 

que não são seus direitos humanos. 

 Salineiro (2016) conta que em meados da década de 90, a segurança 

pública ascendeu ao topo do ranking que aborda os quesitos de preocupações 

dos brasileiros, junto de fobias em estado crítico do povo, como tendo um bom 

exemplo o desemprego, o crime que cresce nas ruas descontroladamente, o 

narcotráfico que que leva cada vez mais jovens ao vício e ao próprio mundo do 

crime. Após estes anos e desta década, o governo de Fernando Henrique 

Cardoso, a segurança pública começa realmente a ser segmento de debate 

público, e aos poucos, dentro das primeiras tentativas de incluir políticas 

públicas com o objetivo de combater o crime e de amenizar a insegurança 

social.  

 Assim, aos poucos o país vai se acostumando com o ato de ter que 

administrar seus problemas críticos e que foram décadas ignorados. Já que, 

apenas depois que foi feita e concretizada a Constituição Cidadã, que fez com 

que a segurança pública se tornasse o dever do estado e de responsabilidade 

de todos. A partir de então, a política de segurança pública passou a ser uma 

forma de organizar e democratizar a sociedade, criada sob os direitos humanos 

e maneira de enfrentar a criminalidade. 
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 Para Salineiro (2016), um processo que incluiu um tratamento mais 

delicado em do tema e a composição das políticas públicas, em conjunto de 

tudo isso, na área de segurança partindo da redemocratização, que pode ser 

dividida em duas fases, indo ao longo dos governos de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), e de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). Em meados 

da década de 1995, Fernando Henrique criou, e por Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2011).  

 Dois anos depois da criação da Secretaria de Planejamento de Ações 

Nacionais de Segurança Pública, a Seplanseg, pautada e criada sob a Medida 

Provisória n. 813, na data de 1º de janeiro de 1995, por Fernando Henrique, a 

mesma foi mudada tendo uma visão com mais eficiência com os entes da 

Federação para concepção de políticas públicas de segurança, isto por meio 

do decreto n. 2.315, de 4 de setembro de 1997, tendo agora a atual Secretaria 

Nacional de Segurança Pública. A sua criação no órgão federal vinculado ao 

Ministério da Justiça, se mostrou ser um dos passos primordiais para se ter a 

gestão da segurança pública no Brasil em todas as esferas, ocasionando no 

efeito a direção teórica para políticas preventivas de violência e criação 

consequente do Fundo Nacional de Segurança Pública, a FNSP em meados de 

2001. 
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                 UNIDADE III – ORGÃOS PÚBLICOS E RESPONSABILIDADES 

 

3.1. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (PREFEITURA) 
 
 A prefeitura se trata de um local onde se organizam e administram os 

gabinetes e demais adições da administração municipal, a qual também se 

encontra a função do prefeito, e também uma das divisões dos tributos, OS 

quais são federais estaduais e municipais. 

 Segundo Salineiro (2016) na realidade, não existe um regulamento, 

padrão ou protocolo que possa regular e controlar a relação entre estados e 

municípios na questão da segurança pública, já a mesmo pode variar muito da 

maneira com a qual se tem a relação da segurança pública e a polícia, com os 

municípios e os governos estaduais. Em casos em que se tem uma boa 

relação entre segurança pública, polícia com a prefeitura, a mesma (prefeitura) 

pode tranquilamente ir e vir e desenvolver suas ações sem ocorrer qualquer 

mal-entendido. E em casos em que se tem uma má relação entre segurança 

pública e prefeitura, as atividades que tentam ser realizadas nos municípios 

são prejudicadas, em especial as que são realizadas nas guardas municipais, 

já que em grande parte dos acontecimentos, estas atividades são tidas como 

forma de concorrência com o trabalho das polícias estaduais. 

3.2. PODER JUDICIÁRIO 
  

 Se trata de um dos três poderes que fazem parte do estado, vindo junto 

do poder Executivo e o poder Legislativo, o poder Judiciário tem a função de 

determinar, proteger e salvar o cumprimento das leis criadas na Constituição, 

dando direitos aos cidadãos. 

 Segundo Salineiro (2016) um fato de grande importância de se salientar, 

é de que os policiais que se veem no nosso dia não são apenas oficiais 

fardados que foram treinados com capacitação e profissionalização de seus 

respectivos ofícios, visto que, os serviços que são prestados pela segurança 
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pública, conseguem englobar também o Poder Judiciário, e outros como; a 

Defensora Pública, Sistema Penitenciário e o Ministério Público (MP). Os 

profissionais de todas as esferas que abrangem este assunto necessitam estar 

em perfeita sintonia, quanto ao que se compreende como o futuro da 

segurança pública no Brasil, para que assim se possa ter clareza sobre o que é 

preciso fazer para alcançá-la. 

 

3.3. PODER LEGISLATIVO  
  

 Trata-se de um dos três poderes que fazem parte do estado, vindo junto 

do poder Executivo e o poder Judiciário, o poder Legislativo tem a função de 

elaborar as leis e normas judiciais. 

 Segundo Salineiro (2016) a Secretaria de Assuntos Legislativos (que 

compete ao poder Legislativo), juntamente da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública, tem em conjunto; realizar a assessoria do Ministro de 

Estado dentro da definição, implementação, e acompanhamento de políticas, 

programas e projetos, e o controle da violência e criminalidade, promover a 

articulação e integração de órgãos da segurança pública, tanto organismos 

governamentais, quanto os não-governamentais, estimular e fomentar a 

modernização dos órgãos que fazem conjunto da segurança pública. Estes e 

muitos outros que fazem parte do auxílio do poder Legislativo na segurança 

pública. 

3.4. MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
 

 O Ministério público (MP), é responsável em relação ao poder Judiciário, 

e a defesa da ordem jurídica e interesses da sociedade, e também pela fiel 

observância da Constituição das leis que devem ser seguidas e orientadas, e 

principalmente cumpridas. 

 De acordo com Salineiro (2016) o Brasil se encontra sendo o 7º país em 

escala mundial, no segmento de homicídio doloso, e o 1º número total de 
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homicídios, tendo conseguido 64 mil casos de homicídios em 2014, segundo 

dados de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E como em qualquer 

outra pauta pública, a necessária manutenção da segurança pública é 

comandada e realizada por homens e mulheres imperfeitos e cujos feitos não 

estão totalmente alinhados de acordo com o que realmente a população 

necessita, e entender sobre este real fato, é o primeiro passo para participar do 

processo de poder de mudança. O papel do Ministério Público dentro destes 

assuntos é definir a defesa social e a segurança pública, tendo o total direito de 

fiscalizar e se necessário, exigir mais ou alguma melhora sobre a regularidade 

e controle sobre a criminalidade. 

 

Figura 1: Ministério Público de Foz do Iguaçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://foz.portaldacidade.com/noticias/cidade/ministerio-publico-do-parana-abre-selecao-para-estagiarios-do-

ensino-medio 
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                 UNIDADE IV – IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO  

               DOS JOVENS NA SEGURANÇA PÚBLICA 

4.1. O QUE É PARTICIPAR 
 

 Segundo Braz (2017) falando sobre participação, primeiro se deve falar 

de Democracia e sobre Como Exercer a Cidadania, mas, porque antes de se 

falar sobre o que é participação, antes é necessário falar sobre o que é 

Democracia e de Como Exercer a Cidadania? A resposta é porque os dois 

estão interligados, sendo que um tem a função de influenciar outro em sua 

respectiva função. E para entender estes assuntos, é antes necessário que se 

fale primeiro da história. 

 De início, deve-se tratar sobre as palavras “demos” e “kratos”, que 

significam povo e poder, ambos, de origem grega, destinados da Grécia Antiga. 

Nestes tempos, o surgimento da palavra "demokratia", era usada inicialmente 

para definir o “governo do povo”, uma maneira de se fazer a divisão do poder 

político, que era colocado apenas a “aristokratia”, onde o poder político era 

dado e comandado apenas pelos nobres, e de classes sociais mais 

privilegiadas. 

 Mas em Atenas, cidade-estado da Grécia, em vários aspectos políticos, 

ainda era diferente da própria Grécia, já que mesmo não sendo para todos, 

apenas os homens e filhos homens de pais e mães atenienses, sendo livres e 

maiores de 21 anos, tinham total direito de ter alguma influência no poder 

político. Com o decorrer das décadas, a democracia surgiu e se mostrou de 

diferentes formas no governo. Atualmente no Brasil, se pode dizer que se tem 

um sistema político criado e orquestrado através da Constituição Federal de 

1988, que é conhecida como, a Constituição Cidadã, que a fim de estabelecer 

um regime político e democrático no Brasil, trabalhou através da forma de 

democracia representativa e participativa. 
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 Em suma, pode-se entender que levou muito tempo e sofrimento para se 

conquistar o que é colhido nos dias atuais, em que a participação política, o 

direito de votar, e o direito de ter a sua própria escolha política são totalmente 

públicos e liberais. Quais estes movimentos foram, “A Quebra da Escravidão”, 

“A Conquista do direito e do voto Feminino”, “e a criação da Constituição 

Federal de 1988“, e entre outros, quais estes foram responsáveis para dar o 

livre direito de voto e participação, independentes de seu gênero, classe ou 

etnia.     

4.2. ESSENCIAL A PARTICPAÇÃO DOS JOVENS E ADOLESCENTES 
  

Para Braz (2017) no Brasil se pode identificar quatro tipos de classes 

representativas sociais, que são: objeto de proteção pessoal, objeto de controle 

e disciplinamento social, objeto de repressão social, e, sujeitos de direitos. 

Mas, para se fazer esta reflexão, é importante primeiro colocar na mesa que, 

crianças e adolescentes de pais e mães, de classes sociais diferentes, 

encaram e agem com mundo e com socialização de formas diferentes, e isso 

também influencia na política. 

 Esta ideia se mostra presente desde o Brasil-Colônia, século XVII e 

XVIII. Época em que as relações sociais tinham como sua característica o 

patriarcalismo, que é representado pela figura do senhor de terras e de 

escravos. Agora em relação à criança e ao adolescente, no início do século XX, 

a função deles para com o estado, era apenas de mão de obra produtiva, a 

para o mesmo fim, inserir crianças e adolescentes nas escolas para receberem 

disciplina e se profissionalizar, e claramente tudo voltado ao interesse do 

estado. E também, estando no mesmo raciocínio, crianças e adolescentes das 

quais não estavam inseridos no meio de escolas e trabalhos, eram tidas como 

perigosos e possíveis problemas futuros, as quais podiam se envolver com o 

crime e outros segmentos que atormentam a sociedade. 
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 De acordo com Braz (2017) tendo em mente a lógica punitiva, é criada 

então a Doutrina da Situação Irregular, também conhecida como Doutrina 

Menorista dentro dos colégios de menores nos anos de 1927 e 1979. Mas, em 

um determinado momento, não se teve qualquer tipo diferença de direitos 

políticos de crianças e adolescentes com os adultos. Em dado momento, o 

Colégio de Menores, que é encarregado de tratar sobre crianças e 

adolescentes, se encontra na chamada “situação irregular”, ou seja, uma 

situação em que crianças ou adolescentes se encontram com carência, 

abandonados, ou com delinquência. 

 Em suma, pode-se perceber que o governo e o Estado do Brasil, deixam 

bastante a desejar em relação às crianças e aos adolescentes. Sendo ele 

muito marcado pelo trato público e assistencial sendo muito repressivo com 

relação às próprias crianças. As quatro representações da criança e o 

adolescente (objeto de proteção social; objeto de controle e de disciplinamento; 

objeto de repressão social; e sujeitos de direitos), mostram grandes violações e 

descasos de direitos humanos, além da exclusão e a desigualdade social com 

os mesmos. 

   

Figura 2: Participação dos Jovens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Ibiá 
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4.3. PROJETO POERD  
 

Ter conhecimento dos direitos e deveres, ser cidadão comprometido 

com o bem-estar de todos, não ao individualismo, ter atitude empática, existem 

alguns programas que conscientizam as crianças, adolescentes e jovens, como 

é o caso do PROERD, que segue no texto a seguir.  

 Segundo o site da Polícia Militar MG 2021, existe um projeto que 

vem sendo abordando essa conscientização, o Programa Educacional de 

Resistência às Drogas (PROERD), que consiste num esforço cooperativo 

estabelecido entre a Polícia Militar, a escola e a família, tendo como missão de 

ensinar aos estudantes habilidades para tomada de boas decisões, para ajudá-

los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável e visão de construir 

um mundo no qual os jovens de todos os lugares estejam capacitados para 

respeitar os outros e para escolherem conduzir suas vidas livre do abuso de 

drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos. Sendo um dos 

objetivos do PROERD é facilitar um diálogo constante entre as crianças e 

adolescentes com Polícia Militar e a família, para discutir questões correlatas à 

formação de futuros cidadãos brasileiros. 

     Figura 3: Projeto PROERD 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Proerd 
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4.4. ATIVIDADE DE FIXAÇÃO 
 

1. A segurança pública é dever de quem? 

2. Os manuais de técnicas policiais e jurídicas definem a segurança pública 

como uma condição concreta que o indivíduo alcança quando o Estado 

legal proporciona garantia e preservação de seus direitos e liberdade 

individuais, como o de propriedade, o de locomoção, o de proteção contra 

o crime em todas as suas formas. (Salineiro. pág. 27;28, 2016)? Justifique 

sua resposta. 

3. O que é Democracia e de como exercer a Cidadania?Você conhece o 

Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD)? Justifique 

sua resposta, se a sua resposta for sim, justifique também e descreva as 

qualidades desse projeto e o que ele contribuiu para seu crescimento. 

4. Qual a função da polícia em meio aos direitos humanos? 

5. Segundo Salineiro 2016, o atual momento em que encontram, é tão crítico 

e calamitoso, que a criminalidade não se preocupa em dar mais 

apresentações. E não é necessário muito esforço, para explicar a uma 

pessoa que o Brasil, infelizmente, é um país inseguro, com esforços 

públicos ineficazes, e com políticas inexpressivas, etc.  

A) Na sua opinião, o que o autor Salineiro, quis passar para o leitor com 

esse relato? 

B) O que você enquanto cidadão pode contribuir?  
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